
NNW SZKOLNE

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia Następstw 

Nieszczęśliwych Wypadków COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group. 

Prezentowany program został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego 

przez kancelarię brokerską EQUINUM Broker Sp. z o.o.

KUP POLISĘ DLA SWOJEGO DZIECKA



Czym jest ubezpieczenie szkolne NNW?

Jest to ubezpieczenie odnoszące się do nagłych  
i nieprzewidzianych zdarzeń losowych dla dzieci  
i młodzieży w wieku szkolnym, a także studentów 
do 26 roku życia, którego rolą jest ochrona ich życia  
i zdrowia. Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszyst-
kie aspekty życia przez całą dobę przez wszystkie  
dni tygodnia – nie tylko te związane z uczęszczaniem 
do szkoły.  Zakres czasowy wynosi pełne 12 miesięcy, 
co oznacza, że obejmuje także przerwy świąteczne,  
ferie, wakacje.



Z tytułu jakich zdarzeń  
ubezpieczyciel wypłaci świadczenie?

Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi:

• Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku  
na zdrowiu wskutek NNW

• Zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji w NNW

• Świadczenie na wypadek śmierci wskutek NNW

• Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NNW

• Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby

• Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania

• Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota,  
ukąszenia przez żmiję, użądlenia

4 dostępne warianty ubezpieczenia różnią się wysokością sum ubezpiecze-
nia, wysokością świadczeń oraz składką. Każdy Rodzic ma prawo samodzielnie  
wybrać wariant ubezpieczenia dla swojego dziecka kierując się oczekiwaniami, 
doświadczeniem i zasobnością portfela. Wystarczy poświęcić chwilę - zapoznać 
się z ulotką i wybrać najlepsze rozwiązanie, które zabezpieczy potrzeby dziecka.



Jaki wariant ubezpieczenia wybrać?

WARIANT
I

Sumy/limity
II

Sumy/limity
III

Sumy/limity
IV

Sumy/limity

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 35 000 zł 45 000 zł 60 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru 7 500 zł 17 500 zł 22 500 zł 30 000 zł

Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 100 000 zł

Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku  
w środku lokomocji lub aktów terroru

5 000 zł 15 000 zł 20 000 zł 50 000 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku,  
w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem  
nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku  
ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł



WARIANT
I

Sumy/limity
II

Sumy/limity
III

Sumy/limity
IV

Sumy/limity

Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 3 000 zł 6 000 zł 8 000 zł 8 000 zł

Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne
30 zł / dzień 

(limit 1 350 zł) 
min pobyt 2 dni

30 zł / dzień 
(limit 1 350 zł) 

min pobyt 2 dni

30 zł / dzień 
(limit 1 350 zł) 

min pobyt 2 dni

Klauzula nr 3 - jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku
3 000 zł  

min pobyt 14 dni

Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 3 000 zł 6 000 zł 8 000 zł 8 000 zł

Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu 
medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł)

3 000 zł 6 000 zł 8 000 zł

Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci  prawnego opiekuna  
Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł

Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 
10 zł / dzień

(limit 2 000 zł) 
min pobyt 5 dni

35 zł / dzień 
(limit 2 000 zł)

min pobyt 5 dni

35 zł / dzień 
(limit 2 000 zł)

min pobyt 5 dni

35 zł / dzień  
(limit 2 000 zł)

min pobyt 5 dni

Klauzula nr 11 – DZIECKO W SIECI 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia 2 zgłoszenia

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia  
lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka

1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie 1 zgłoszenie

Składka dla dzieci i młodzieży do lat 20 39 zł 60 zł 75 zł 135 zł

Składka dla studentów – Nie ubezpieczamy uczących się osób dorosłych (szkoły dla dorosłych) 47 zł 72 zł 90 zł 135 zł

Do niniejszej oferty mają zastosowanie zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się i personelu placówek oświatowych – Ubezpieczenie Szkolne V –  
przyjętych Uchwałą Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. Vienna Insurance Group nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 15 kwietnia 2020 roku.



Co wyróżnia przedstawioną  ofertę na tle innych ofert rynku?

•   Szeroka definicja nieszczęśliwego wypadku, za nieszczęśliwy wypadek uznaje się również: usiłowanie  
popełnienia lub popełnienie samobójstwa, utonięcie, atak epileptyczny, omdlenie

•   Ochrona dziecka w szkole i poza nią, również w trakcie zajęć dodatkowych, klubach sportowych  
oraz na wakacjach

•  Ochrona dziecka podczas rekreacyjnego uprawiania sportów

•   Zwrot kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych w następstwie NNW okularów korekcyjnych  
w wysokości 500 zł

•   Zwrot kosztów odbudowy zębów stałych w ramach rocznego limitu 1.000 zł na wszystkie NNW, maksymalnie  
300 zł na jeden ząb

•   Brak ograniczeń wypłaty świadczeń w przypadku poruszania się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej

•   Wypłata świadczenia z tytułu pokąsania, ukąszenia na podstawie dokumentacji potwierdzającej udzielenie  
pomocy ambulatoryjnej, bez wymogu pobytu w szpitalu



Co wyróżnia przedstawioną  ofertę  
na tle innych ofert rynku?

•   Wypłata świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w związku  
z chorobą, w tym COVID-19

•   Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej  
następstwem NNW do 10.000 zł

•   Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie NNW do 500 zł

•  Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NNW

•  Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia

•   Zwrot kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych w następstwie 
NNW aparatów słuchowych, pompy insulinowej, aparatu ortodon-
tycznego wspomagającego proces leczenia w wysokości 500 zł 

•   Proste zgłaszanie szkody i szybka ścieżka likwidacji i wypłaty  
świadczenia



wejdź na stronę  
www.szkola.compensa.pl  

i wpisz unikatowe hasło, które 
udostępni Ci Pracodawca

wpisz liczbę dzieci,  
które chcesz ubezpieczyć 

 i wybierz odpowiedni dla siebie 
wariant ubezpieczenia

Proces przystąpienia do ubezpieczenia może się odbywać ścieżką tradycyjną,  
z pomocą Działu Personalnego i odprowadzeniem składki na ubezpieczenie z wynagrodzenia pracownika.  

Należy wskazać jaki rodzaj wdrożenia programu ubezpieczenia NNW będzie dla Państwa przedsiębiorstwa dogodny.

uzupełnij dane płatnika składki 
(imię, nazwisko, PESEL, adres 

e-mail), zaakceptuj odpowiednie 
oświadczenia 

zapłać wygodnie za polisę za 
pomocą PayU (przelew, blik, 

karta kredytowa)

4 kroki w 4 minuty
Jak przystąpić do ubezpieczenia NNW w Compensa?



Jak i kiedy zadziała polisa? Jak liczone jest odszkodowanie?

Przykładowo:

•  odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek stanowi określony procent sumy 
ubezpieczenia (zgodnie z tabelą trwałego uszczerbku na zdrowiu),

•  świadczenie za zgon dziecka wypłacane rodzicom jest równe sumie 
ubezpieczenia,

•  wypłata za niektóre świadczenia odpowiada limitom określonym  
w warunkach ubezpieczenia – np. odbudowa zęba stałego – 300 zł 
(w ramach rocznego limitu 1.000 zł); zakup okularów korekcyjnych – 500 zł, 
zwrot kosztów korepetycji – 500 zł

•  leczenie szpitalne w wyniku NNW – 30 zł/dzień i minimalnym pobycie  
w szpitalu 2 dni lub w Wariancie IV 3.000 zł i minimalnym pobycie 14 dni,

•  leczenie szpitalne w powodu choroby – w Wariancie I 10 zł / dzień oraz  
w pozostałych Wariantach 35 zł / dzień; minimalny pobyt w szpitalu 5 dni,

• zwrot kosztów rehabilitacji – od 3.000 zł do 8.000 zł w zależności od wariantu.



Warto wiedzieć, że:

•   według raportu rzecznika finansowego, podstawowym problemem 
polis NNW oferowanych w szkołach są  niskie sumy ubezpieczenia;

•  rodzic nie ma obowiązku kupowania ubezpieczenia NNW w szkole;

•   50% rodziców ubezpiecza swoje dzieci nie korzystając z ofert 
przygotowanych przez szkoły;

•   jeśli zapewnimy dziecku ubezpieczenie NNW i ulegnie ono 
wypadkowi, oprócz odszkodowania z NNW, możemy starać się  
o odszkodowanie z OC szkoły lub ośrodka wypoczynkowego,  
którym organizowana była zielona szkoła;

•   polisę NNW można zawrzeć przez Internet, w dowolnym czasie 
poprzez link.



www.equinum.pl

Żadne ubezpieczenie nie uchroni przed wypadkiem,  
ale dobra polisa sprawi, że jego skutki finansowe będą łagodniejsze.

Ubezpieczamy wymagających więcej 


